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Kort resumé: Jeg har boet i Aarhus, Danmark siden 1984 og har haft dobbelt statsborgerskab siden d. 25. 
februar 2019. Jeg er uddannet arkitekt ved Oxford Brooks University og Westminster University. Mit virke 
har ligget både i privat praksis, som partner i internationalt anerkendte Schmidt Hammer Lassen Architects, 
og i undervisning og forskning, som lektor ved Arkitektskolen Aarhus. Af vigtige projekter kan nævnes 
prisbelønnede byggerier, bl.a. Sir Duncan Rice Library at University of Aberdeen og City of Westminster 
College i London. I de seneste 8½ år har jeg været ansat som stadsarkitekt i Aarhus Kommune og har 
dermed fået stor indsigt og erfaring inden for en politisk ledet organisation. Kombinationen af erfaringen 
fra fagets private praksis og fra en politisk ledet organisation, kombineret med forskning og undervisning, 
har givet mig en skarp forståelse af byggeriets processer og den rolle og det ansvar, vi som arkitekter kan 
have på politisk og strategisk niveau, både lokalt og i et større globalt perspektiv. Kombinationen af disse 
erfaringer og ny viden erhvervet igennem den nyligt afsluttede kandidatgrad i ’byer’ fra London School of 
Economics and Political Science danner et solidt fundament for den nye virksomhed - Stephen Willacy 
Architecture + Urbanism.  
 
Uddannelse:  
- 1979, BA (Hons) OXON Oxford School of Architecture, Oxford Polytechnic, (Oxford Brooks University) 
1982,  
- Dipl Arch, PLC Polytechnic Central London (Westminster University) 2012,  
- 1 år af 2 års deltids MBV på Arkitektskolen Aarhus 2018-2020,  
- Executive MSc in Cities, London School of Economics.  
 
Professionelle faglige organisationer:  
-1984- Royal Institute of British Architects (RIBA) Chartered membership 1984- Architects Registration 
Board (ARB)  
- 1985- Akademisk Arkitektforening (MAA),  
-Leder af Afdeling Østjylland 2004-2006,  
- medlem af repræsentantskabet og optagelsesnævnet 2014 
- Academy of Urbanism 2018 
- Det Kongelige Akademi For De Skønne Kunstner 2018 
- Adjungeret professor, Arkitektur og Urban Design, University of Dundee, Skotland  
 
Stephen Willacy Architecture + Urbanism 2021 - Se virksomhedens hjemmeside www.stephenwillacy.com. 
Virksomheden bygger på Stephens unikke kompetencer til at skabe værdi i bygge- og byudviklingsprojekter 
med en holistisk tilgang. Stephen arbejder i tæt dialog med kunder, borgere og lokale myndigheder i de 
tidlige stadier af et projekt. Det er hér, der skabes den største værdi og et solidt og stærkt fundament for et 
projekts succes.  
 
Nuværende kunder/aktiviteter:  
- Bygherrerådgivning og strategiske rådgiver for flere private udviklingsvirksomheder  
- Arkitektfaglig rådgiver for Aarhus Kommune i forbindelse med 3 grundsalg ved Aarhus Ø og ved 
Halmstadsgade/ Oluf Palmes Allé   
- Arkitektfagdommer Middelfart Kommune, Middelfart Trafikhavn parallelopdrag konkurrence  
- Arkitektfagdommer i forbindelse med nye almene boligkvarter på Strandvejen, Ebeltoft for djursBO afd.     
212, 122, 124.  
- Foredragsholder, debatindlæg og artikler 
- Byvandring  



- Medlem af flere bestyrelser 
 
 
Stadsarkitekt Aarhus Kommune 2012 - Som stadsarkitekt havde jeg det overordnede arkitektfaglige ansvar 
for den arkitektoniske kvalitet i store planer og projekter og dermed det overordnede ansvar for, at byen 
udviklede sig på en måde, hvor de arkitektoniske hensyn blev sat i højsædet og bidrog til fortsat innovation 
i forhold til byplanlægning, bydesign og arkitektonisk kvalitet. Desuden indeholdt embedet: - Coach, 
facilitator og samarbejdspartner i forbindelse med interne udviklingsprocesser og projekter i forbindelse 
med planlægning og byggeprogrammer samt offentlige møder, planlægningskonsultationer og lokale 
engagementsfora / workshops. - Bannerfører for kommunens visioner for byens bæredygtige byudvikling 
og levedygtighed i mange forskellige sammenhænge og fora, nationalt og internationalt. - Medlem af flere 
styregrupper i kommunen. - Arkitektfagdommer i Aarhus Kommune, nationalt og internationalt. - 
Arkitektonisk rådgiver for alle magistratsafdelinger i Aarhus Byråd - Betydelig involvering i Aarhus som 
Europæisk Kulturhovedstad 2017 "Lets ReThink" - Forfatter: flere kommunale pjecer, vejledninger og 
artikler. - Politik for Arkitektur og bykvalitet 2020 - Stadsarkitekten fungerer som Ambassadør for Aarhus på 
det arkitektfaglige felt og som repræsentant for Aarhus Kommunes visioner for bæredygtig byudvikling i 
mange forskellige sammenhænge og fora, f.eks. for danske kommuner, foreninger og internationale 
delegationer. I 2017 holdt jeg 60+ oplæg, foredrag og rundvisninger, samt 40 forelæsninger i udlandet, bl.a. 
i Sankt Petersburg, Moskva, Kaliningrad, Paris, Glasgow, Dundee, Aberdeen, Birmingham, Cannes, Ottowa, 
Toronto og Rovenj, Kroatien. 
 
Partner i schmidt hammer lassen architects 2005 – 2011 - Kreativ ledelse og management i ledergruppe. - 
Ansvarlig partner for de internationale markeder med udvikling, primært i Storbritannien og Kina: Åbning af 
SHL Architects Ltd i London 2006-2009 og repræsentationskontor i Shanghai, Kina 2009-2011. - Strategiske 
markedsplaner, lokalisering af nye forretningsområder, udvikling af forretningsstrategier for udvalgte 
markeder, samt implementeringsplaner.  
- R&D med ansvar for 2 erhvers PhD'er  
- Stor erfaring med multikulturelle og tværfaglige designteams med såvel private som offentlige partnere.  
 
Afsluttede projekter i Storbritannien:  
- University of Aberdeen Library 2005-2011, RIBA Award, RISA Award  
- City of Westminster College 2006-2012, London, RIBA Award  
- Parsons Cross New Library Learning Center, Sheffield Mixed-use Masterplan,  
- Barking Reach, East London, RIBA Regional Award  
- Projekter i Kina, primært inden for bæredygtig masterplanlægning, uddannelses-, bolig- og kulturprojekter 
i Shanghai, Beijing, Chongqing, Tinjin, Harbin, Kunming, Chengdu, Wuhan, Yantai, Suzhou, Tongzhou, 
Dongying, Nanching og Wuxii.  
 
Undervisning og forskning - 1992-2011 Arkitektskolen Aarhus - 2001-05 Associate professor - 1997-2001 
Assistant professor - 1996-97 Undervisningsassistent - 1992-96 Ekstern lektor (deltid) - 2001-02 
Gæsteprofessor, Arizona State University, USA - Gæstelektor i forbindelse med undervisning og workshops 
på Mackintosh School of Architecture - Glasgow, Scott Sutherland School of Architecture, University of 
Aberdeen, University of Dundee School of Social Sciences, Tongi University, Shanghai - Flere internationale 
forelæsninger i forbindelse med forskningsresultater - Artikler i forbindelse med forskningsresultater 1985-
1997  
 
Kjær & Richter Architects A / S  
Afsluttede projekter:  
- Flere boligprojekter i Docklands London 
- Kattegatcentret, (2 forskellige etaper) Grenå;  



- Ombygning af Stadsbiblioteket, Aarhus Universitet  
- Megacentrum Næstved  
- Einkaufcentrum Neubrandenburg, Tyskland  
- ØK nye hovedkontorer projekter Kuala Lumpur, Malaysia; Singapore og Bangkok, Thailand (udstationeret) 
- 1. Premier i flere internationale arkitektkonkurrencer   
    
Andre aktiviteter - 1995-  
Del af censor-korpset for masters- og bachelorbedømmelser ved Arkitektskolen Aarhus  
- Ph.d-bedømmer ved Arkitektskolen Aarhus 
- TED X talk Aarhus 2017 “What makes a good city for everyone?”  
- Foredragsholder, debattør og skribent, medforfatter til artikler - 2018- 2020  
Medvirkede ved oprettelsen (og var første facilitator) i Samuelsen Bygge- og boligpolitisk netværk - Aarhus 
med 130 medlemmer.  
 
Fortsat professionel, faglig udvikling Det er vigtigt for mit engagement og min fortsatte relevans i faget, 
kontinuerligt at holde mig på forkant med fagets udvikling. Jeg har derfor senest været tilmeldt et studie 
ved London School of Economics og Political Science, hvor jeg har gennemført et MSc in Cities-forløb LSE 
Core Courses (alle med ledelsesmoduler) 
 
- Cities in an Urban Age (Byer i den urbane tidsalder): Udfordringer og muligheder: En introduktion til den 
strukturelle dynamik, der er grundlaget for den måde, hvorpå byer styres, planlægges og ledes i forskellige 
regioner på tværs af kloden. Kurset dækker de vigtigste miljømæssige, sociale og økonomiske drivkræfter, 
der bestemmer den bymæssige udvikling i det 21. århundrede  

- Cities and Society (Byer og samfund): Design og social sammenhængskraft: Sammenhængen mellem 
hvordan byer er udformet, og indvirkningen på forskellige sociale-, etniske- og indkomstgrupper (inkl. 
indvandrere, unge og de ældre) udforskes på et kursus, der undersøger, hvordan udformning og 
planlægning af byer kan enten fremme social inklusion eller forværre skel i det bymæssige samfund.  

- Cities and Economy (Byer og økonomi): Økonomisk udvikling og finansiering. Dette praktiske kursus 
undersøger, hvordan bystyrer, investorer og virksomheder kan drive inkluderende lokal udvikling i en 
konkurrencedygtig global økonomi. Ved hjælp af casestudier og eksempler fra det virkelige liv identificerer 
kurset bedre måder at måle byens økonomi på, og undersøger, hvordan byens politik kan spille en 
nøglerolle i styringen gennem industrielle strategier, investeringer i innovation and finanspolitik.  

- Cities and Environment (Byer og miljø): Omdannelse af bymiljøer: På baggrund af den afgørende rolle, 
som byer spiller i at handle hensigtsmæssigt ift. den globale økologiske og klimamæssige krise, beskriver 
kurset, hvordan de negative følger af byudvikling på miljøet, der følger af ’urban sprawl’, motorisering og 
ressourceforbrug – kan vendes vha. innovativ styring, grønne politikker og praksis, der ændrer den måde, vi 
udvikler og ’bebor’ byer og regioner i fremtiden.   
 
Etableret i 2021 Stephen Willacy Architecture + Urbanism ApS   
Kontaktdetaljer:  
Arkitekt Stephen Willacy MAA RIBA ApS,  
Oddervej 3, 8000 Aarhus C  
- sdw@c.dk – mobil: 6015 7941  
- www.stephenwillacy.com  
-  Kontoradresse: Stephen Willacy Architecture + Urbanism,  
    Mindet 6, 1. mf., 8000 Aarhus C  
- CVR nr. 25316215 - Studio 79: CVR Nr. 20155779 


